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1. Чи можна побачити час? Як?

2. Як вимірюють час?

ТИЖДЕНЬ 24

ПІДКОРЮЄМО ЧАС

Яка професія найважливіша?

1. Довідайся, які професії вважають важливими 
персонажі коміксу.

2. А яка професія, на твою думку, є найважливішою? 
Обґрунтуй свою відповідь.

Не сперечайтеся! 
Хто перший людям 
знадобиться, той 
і найважливіший. 
Чекаємо ранку.

Лікар — найважливіша 
професія! Він рятує людей!

Вчитель — важливіший! 
Він усіх навчає!

Лише кухар усіх нагодує. 
Він — найважливіший!

Овва!
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https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-coverpic.pps?ref=ik1253-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1253-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-diff-activities.pdf?ref=ik1253-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4459940&ref=ik1253-p1


5554 Тиждень 24 • ПІДКОРЮЄМО ЧАС

Чим вимірюють час?

1. Розташуйте годинники у порядку їх винайдення 
і прочитайте слово – одиницю вимірювання часу.

2. Визнач час, який показує кожний годинник.

        
хвилинна стрілка

годинна стрілка

поділки

циферблат
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А 3. Софійка відвідує уроки танців.  
Урок розпочинається о 15-й і триває 
1 годину. Чи встигне дівчинка 
подивитися вдома улюблений 
мультфільм о 17-й, якщо дорога 
додому з танцювальної студії 
триває 1 годину?

Чч Ч ЕШКИ

4. Берізка скинула листя у жовтні. 
У березні бруньки дерев почали 
набухати, і незабаром з’явилися 
нові листочки.  
Визнач за допомогою календаря, 
скільки повних місяців тривав 
зимовий сон берізки.

5. Наприкінці серпня ластівки 
вирушають у вирій, тому що 
зникають комахи, якими вони 
харчуються. На початку травня 
ластівки повертаються, адже у 
цей час для них уже достатньо їжі 
та тепла. Визнач, скільки повних 
місяців ластівки проводять в Україні, 
а скільки — у теплих краях.

svitdovkola.org/1/24

https://svitdovkola.org/1/24?ref=ik1255-p1
https://svitdovkola.org/1/24?ref=ik1255-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-method_comment_01_54.pdf?ref=ik1254-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2018-2/clubcurious?ref=ik1254-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-hmara.pdf?ref=ik1254-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-method_comment_rozfarbovka.pdf?ref=ik1254-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-rozfarbovka.pdf?ref=ik1254-p1
https://svitdovkola.org/https://svitdovkola.org/https://www.youtube.com/embed/eU5epsuEMj8?ref=ik1254-p1
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Навіщо потрібно 
бути пунктуальними?

1. Чи трапляється тобі запізнюватися? Куди саме? 
Чому?

2. Інсценізуйте ситуації.

Софію запросили 
на День народження 
на 11-у годину ранку. 
Але вона запізнилася.

Денис прийшов 
до кінотеатру, коли 
фільм уже розпочався.

Поїзд пана Юрія вирушає 
за 30 хвилин.

3. Довідайся, чому треба стежити за часом.

4. Продовж речення: 
Пунктуальним треба бути, тому що… 

Приходь 
обідати 
о 14:00.

Ходімо до мене 
гратися.

Куди ж він   
          подівся?

Де його шукати?!

5. Складіть поради для людей, які часто запізнюються.
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12:00 13:00

14:00 14:30

15:30 16:00

svitdovkola.org/1/24

https://svitdovkola.org/1/24?ref=ik1257-p1
https://svitdovkola.org/1/24?ref=ik1257-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-comics.pps?ref=ik1257-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1257-p1
https://svitdovkola.org/1/24/media2?ref=ik1257-p1
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Як керувати часом?

1. Розкажи, чи плануєш ти свій день. Чи все 
заплановане вдається реалізувати? Чому? 

2. Розглянь план Ромчика.  
Як ти вважаєш, що може завадити 
хлопцеві реалізувати його? 

План Ромчика

Навчання Дозвілля Допомога  
дорослим

Виконати 
 домашнє 
завдання

Пограти 
у футбол 
із друзями

Допомогти 
бабусі 

з вечерею

Пограти  
на піаніно

Пограти  
на приставці

Прибрати 
в кімнаті

Почитати Побудувати 
з "Леґо"

3. Досліди́, скільки часу ти 
витрачаєш на обід, коли біля 
тебе немає телевізора. А коли 
поряд працює телевізор? 
Зроби відповідний висновок. 

4. Довідайся, чому Іванко спізнився на тренування. 

 
Іванко збирався на тренування з 

 
, 

яке розпочиналося о 
 
.  дивився 

  

і за 20 хвилин до початку тренування почав  

збирати свою спортивну форму. Але ніяк не міг 

відшукати . Хвилин 10 шукав, поки не витягнув 

їх з-під 
 
. Звісно, на тренування 

 

спізнився, і тренер зробив йому зауваження.

Які ще об’єкти можуть 
“поглинати” твій час? 
Як саме?

5. Що ти можеш порадити хлопчикові?

svitdovkola.org/1/24

https://svitdovkola.org/1/24?ref=ik1259-p1
https://svitdovkola.org/1/24?ref=ik1259-p1
https://svitdovkola.org/1/24/Tyzhden-24-method_comment_01_58.pdf?ref=ik1258-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4560719&ref=ik1258-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2018-2/psych?ref=ik1258-p1
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